
 

  

Kraków, 5.10.2022 

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY  

W RAMACH PRZEPROWADZONEJ PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU 

 

Dotyczy: USŁUGI DORADCZEJ W ZAKRESIE BUDOWY SCENARIUSZY ROZWOJOWYCH POLSKI  

W RAMACH KONCEPCJI ROZWOJU KRAJU DO 2050 ROKU WRAZ Z BIEŻĄCYM WSPARCIEM 

KONSORCJUM PROJEKTU GOSPOSTRATEG-PL2050, w ramach realizowanego projektu pt.: 

„Operacjonalizacja Systemu Zarządzania Rozwojem Polski. Udoskonalenie i wprowadzenie 

innowacyjnych i skutecznych rozwiązań do systemu społeczno-gospodarczego i przestrzennego  

w ramach długookresowego programowania polityki rozwoju (PL2050)” – GOSPOSTRATEG-

III/0032/2020-00, współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań  

i Rozwoju w ramach „Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych Społeczny  

i Gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków GOSPOSTRATEG”. 

 

W sprawie ogłoszonego przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów (IRMiR) postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie jak wyżej, Zamawiający, działając na podstawie 

zapisów Zapytania informuje, co następuje: 

I. 23.09.2022 r. Zapytanie ofertowe zostało wysłane drogą elektroniczną do 4 podmiotów 

zajmujących się doradztwem i specjalizujących w długoterminowym prognozowaniu oraz 

budowiu scenariuszy przyszłości. Dodatkowo zapytanie, o którym mowa, umieszczono na 

stronie internetowej Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, w zakładce BIP – Zamówienia 

publiczne.  

 

II. Zamawiający w dniu 28.09.2022, odpowiadając na zadane w toku postepowania pytania od 

jednego z potencjalnych Wykonawców, udzielił wyjaśnień do Zapytania ofertowego,  

w następującym brzmieniu: 

1. Nasz instytut (część badawcza) składa się wyłącznie z kobiet. Rozumiem, że jest to warunek 

wykluczający nas z postępowania? 

Zamawiający podtrzymuje zapis zapytania ofertowego: „Zamawiający wymaga, aby  

w skład Zespołu badawczego wchodziły osoby różnej płci”. Jednocześnie wskazujemy, że 

Zamawiający nie wymaga, aby w skład zespołu projektowego wchodzili tylko pracownicy 

zatrudnieni na stałe u Wykonawcy. 

2. Czy termin przeprowadzenia badania i stworzenia raportu końcowego jest negocjowalny? 

Wskazany termin jest z naszego doświadczenia mało możliwy do rzetelnej realizacji nawet 

przy rozpoczęciu dobierania i rekrutacji ekspertów jeszcze w październiku.  

Podany termin nie jest negocjowalny. 

3. Czy dobór, rekrutacja i wynagrodzenie zaangażowanych do procesu ekspertów jest po 

stronie instytutu badawczego, realizującego badanie? 



 

Zamawiający wskazuje, że wszelkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia 

(badania) ponosi Wykonawca. Koszty te powinny być ujęte w ramach oferty Wykonawcy. 

 

III. Do upływu terminu składania ofert, który został ustalony do dnia 3.10.2022 do godziny 12.00, 

ofertę złożył 1 Oferent.  

 

IV. Zestawienie ofert wraz z przyznaną liczbą punktów w postepowaniu: 

Lp. 

Data 

złożenia 

oferty 

Nazwa 

oferenta 

Zaoferowana 

cena netto 

[zł] 

Zaoferowana 

wartość 

zamówienia 

[cena brutto 

zł] 

Punktacja 

Kryterium  

1 

Kryterium 

2 

Kryterium 

3 

Kryterium 

4 

Kryterium 

5 
Punkty - SUMA 

1 3.10.2022 
4CF sp. 

z o.o. 
119 990,00 147 587,77 20 18 10 5 32 85,00 

 

Kryteriami wyboru oferenta były: 

1 – Koncepcja realizacji zamówenia – 35%, 

2 – Doświadczenie Zespołu badawczego – 18%, 

3 – Harmonogram – umiejętność rozplanowania działań i zasobów – 10%,  

4 – Identyfikacja ryzyk zagrażających realizacji Zamówienia – 5%, 

5 – Cena brutto – 32%. 

 

V. W związku z powyższym, po sprawdzeniu zgodności ocenionej oferty z wymaganiami Zapytania 

ofertowego i potwierdzeniu spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 

Zamawiający dokonuje wyboru oferty Wykonawcy:  

4CF sp. z o.o. 

ul. Górskiego 9, 00-033 Warszawa 

NIP: 5252542950 

 

 

Protokół sporządziła: Marta Dawid 

 

Protokół zaakceptował: Łukasz Sykała 


